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EN 
131

 

150 kg

MAX.

VEILIG

Warenwet

Voldoet aan alleeisen van de Warenwet

NEN
2484 

Professioneel
gebruik
(Arbo)

a  0.95 m 
b  1.75 m 
C  2.55 m
d  3.50 m
e  3.55 m
F  4.45 m

vouwladders varitrex Prof

de Varitrex prof is een multifunctionele vouwladder die geschikt 
is voor intensieve professionele werkzaamheden.  
deze vouwladder kan in verschillende standen worden opgezet.
•  Door de 6 scharnieren zijn veel toepassingen mogelijk, 

waaronder de a-stand, ladderstand, platformstand en de 
muurafhoudstand

•  Dankzij de zwarte en vuilafstotende anodisering geeft de 
vouwladder niet af

de uitgebogen bomen met een 
brede basis en antislip-voeten 
maken de vouwladder extra 
stabiel

Het unieke 3-pin autolocking®  
scharniersysteem garandeert 
optimale veiligheid door borging 
in elke gebruikspositie. Zeer 
duurzaam: gegarandeerd 12.000 
cycles

Het 2-delig platform is los 
leverbaar, voor veilig gebruik in 
steigerstand

vARitReX PRoF - aluminium vouwladder

omschrijving Art.nr.
Aantal 

sporten
opberg-

lengte (m)
gewicht

(kg)

Varitrex Prof 4 x 3 (geanodiseerd) 503553 4 x 3 0.95 12.0
Varitrex-platform 503598 - - 2.5
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EN 
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150 kg

MAX.

VEILIG

Warenwet

Voldoet aan alleeisen van de Warenwet

NEN
2484 

Professioneel
gebruik
(Arbo)

Varitrex teleprof 4x4
      min.         max.
a  1.15 m  -  1.95 m
b  2.35 m  -  4.10 m
C  3.30 m  -  5.00 m

Varitrex teleprof 4x5
      min.         max.
a  1.45 m  -  2.55 m
b  2.95 m  -  5.30 m
C  3.90 m  -  6.25 m

B

A

C

varitrex teleprof

Verschillende werkstanden 
mogelijk waarbij ook 
niveauverschillen makkelijk 
overbrugd worden

Het unieke 3-pin autolocking® 
scharniersysteem garandeert 
optimale veiligheid, door 
borging in elke gebruikspositie. 
Zeer duurzaam: 12.000 cycles 
gegarandeerd

neemt in opbergstand weinig 
ruimte in (1/4 van uitgeschoven 
lengte)

Meerdere werkhoogtes 
mogelijk door uniek telelock® 
vergrendelingsmechanisme

Sport extra veilig met altijd 
horizontaal stavlak

de Varitrex teleprof is een lichtgewicht telescopische vouwladder die geschikt is voor zeer uiteenlopende professionele 
werkzaamheden. dankzij de unieke scharnieren (makkelijk te onderhouden) en het telescopische mechanisme is de ladder 
multifunctioneel te gebruiken. de Varitrex teleprof is eenvoudig toe te passen op ongelijke ondergronden, zoals bijvoorbeeld een 
trapgat. extra stabiel door de uitgebogen bomen en antislip-voeten.

vARitReX telePRoF - aluminium vouwladder

omschrijving Art.nr.
Aantal 

sporten
opberg-

lengte (m)
gewicht

(kg)

Varitrex Teleprof 4x4 503754 4 x 4 1.25 12.0
Varitrex Teleprof 4x5 503755 4 x 5 1.50 15.5
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150 kg

MAX.

VEILIG

Warenwet

Voldoet aan alleeisen van de Warenwet

NEN
2484 

Professioneel
gebruik
(Arbo)

varitrex teleprof varitrex teleprof Flex 4 x 4

4 onafhankelijk van elkaar te verstellen voeten 
zorgen voor optimaal gebruik op ongelijke 
gronden

de Varitrexteleprof Flex in 4 x 4 uitvoering, een telescopische vouwladder, uitgevoerd met 4 verstelbare voeten. ideaal voor 
ongelijke ondergronden, trapopgangen e.d. De vouwladder is altijd perfect en flexibel aan de werksituatie aan te passen. De 
voeten zijn onafhankelijk van elkaar te verstellen en hebben een verstelbaarheid van maximaal 25 cm.

vARitReX telePRoF FleX - aluminium vouwladder

omschrijving Art.nr.
Aantal 

sporten
opberg-

lengte (m)
gewicht

(kg)

Varitrex Teleprof Flex 4 x 4 503756 4 x 4 1.25 14.5
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A 0.90 m
B 2.90 m
C 1.65 m
D 3.65 m
E 2.55 m
F 3.50 m
G 3.40 m
H 4.30 m 

H

C
E

B

A

F

G

TYPE 4 x 3

D

          min.      max.
a     0.60 m - 0.90 m
b     2.65 m - 2.90 m
C     1.40 m - 1.65 m
d     2.30 m - 2.55 m
e     3.25 m - 3.50 m
F     2.85 m - 3.40 m
g     4.00 m - 4.30 m

EN 
131

 

150 kg

MAX.

VEILIG

Warenwet

Voldoet aan alleeisen van de Warenwet

varitrex Do-it-All

uniek telescopisch deel 
maakt meerdere werkhoogtes 
mogelijk

door telescopisch deel 
toepasbaar op ongelijke 
niveaus

inclusief 2-delig aluminium 
platform voor veilig gebruik in 
steigerstand

Voorzien van twee 
stabiliteitsbalken met robuuste 
antislipvoeten

door de zes duurzaam 
bevestigde flex-scharnieren kan 
de vouwladder in meerdere 
werkstanden worden gezet

productvideo:
Scan de Qr-Code of ga naar 
www.altrex.com/code162011

de Varitrex do-it-all is een unieke telescopische aluminium 
vouwladder, die door zijn vele mogelijkheden multifunctioneel 
te gebruiken is. de vouwladder is zeer compact op te vouwen 
en geschikt voor een werkhoogte tot 4.30 m. 

vARitReX Do-it-All - aluminium vouwladder

omschrijving Art.nr.
Aantal 

sporten
opberg-

lengte (m)
gewicht

(kg)

Varitrex Do-it-All (incl. platform) 503580 2 x 3 / 2 x 2 (3) 0.90 16.1

varitrex Plus
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A 0.99 m
B 1.80 m
C 3.70 m
D 2.80 m
E 4.70 m

G

C
D

B

A

E

F

TYPE 4 x 3a 0.90 m
b 2.90 m
C 1.65 m
d 2.50 m
e 3.50 m
F 3.40 m
g 4.30 m

EN 
131

 

150 kg

MAX.

VEILIG

Warenwet

Voldoet aan alleeisen van de Warenwet

varitrex Do-it-All varitrex Plus

Compact, dus makkelijk op te 
bergen

de vouwladder is voorzien van 
zes flex scharnieren 

de Varitrex-plus wordt geleverd 
met kunststof platform

Voorzien van twee 
stabiliteitsbalken met robuuste 
antislipvoeten

de Varitrex plus is een handige aluminium vouwladder die door 
zijn vele mogelijkheden multifunctioneel te gebruiken is. deze 
vouwladder is zeer compact op te vouwen en geschikt voor een 
werkhoogte tot 4.30 m.

vARitReX Plus - aluminium vouwladder

omschrijving Art.nr.
Aantal 

sporten
opberg-

lengte (m)
gewicht

(kg)

Varitrex Plus (incl. platform) 503538 4 x 3 0.90 14.0
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150 kg

MAX.

EN 
131

VEILIG

Warenwet

Voldoet aan alleeisen van de Warenwet

EN
14183 

Altavista

Compact, neemt 
ingeklapt zeer 
weinig ruimte in

automatische ver-
grendeling voor extra 
veiligheid 

Stahoogte is 50 cm. 
ruim werkplatform 
(0.35 x 1.00 m)

new AltAvistA - lichtgewicht aluminium werkplatform

omschrijving Art.nr.
Platform-
hoogte

Max. 
werkhoogte (m)

gewicht
(kg)

New Altvista 507841 0.50 2.50 6.1

de altavista is een praktisch opvouwbaar aluminium platform 
met veilige brede inklapbare trede. 

Maatwerk ladders
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Altavista Maatwerk ladders

de paalbeugel past op 
elke altrex-ladder uit het 
professional assortiment

Op maat gemaakte ladder met 
haken ten behoeve van toegang 

tot luik
Ladderborgingspunt

Container ladder met werkbordes in parkeerstand

trapladder voorzien van haken 
en leuningen aan beide zijden

Staalkabel ladder

tweedelige container ladder 
voorzien van haken verticaal 

geparkeerd

nokhaak: past op elke 
altrex-ladder

kooiladder voor industriële 
toepassing



104  

NEN-EN-
ISO-14122-4

 

150 kg

MAX.

Kooi-/gevelladder

Muursteun uitgevoerd in u-vorm 
en voorzien van sleufgaten 
kunnen op elke gewenste 
hoogte worden aangebracht

kooi voorzien van unieke 
afgeronde kokerprofielen, 
zonder obstakels aan 
binnenzijde

Optioneel verkrijgbaar: in- en 
uitstapbeveiliging (lengte: 220 
cm, hoogte: 110 cm)

Optioneel verkrijgbaar: 
Horizontaal scharnierende kooi-
afsluiting incl. hangslot (van 
boven- of onderaf bedienbaar)

Optioneel verkrijgbaar: Veilige 
in- en uitstap door  
33 cm diepe trede

technische gegevens:
Ladderbreedte (buitenwerks)   56 cm
Ladderbreedte (binnenwerks)   50 cm
Sportafstand     28 cm
kooidiameter     67 cm
afstand tot de gevel    20 cm
Muursteunen per    200 cm

Kooiladder met kooi / gevelladder zonder kooi
de altrex kooi-/gevelladder is een onderhoudsvrije aluminium 
ladder met roestvrijstalen bevestigingselementen, waarvan 
de lengte nauwkeurig aansluit bij elke gewenste klimhoogte 
tot 10 meter (vanaf 10 meter is per 6 meter tussenhoogte 
een rustbordes verplicht; vanaf 3 meter klimhoogte is 
een veiligheidskooi verplicht). deze ladder is geschikt als 
toegangsladder op gevels van uiteenlopende soorten zoals 
bedrijfspanden, huizen, flats.

Kooi-/gevelladder
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Kooi-/gevelladder Kooi-/gevelladder
•  Comfortabel te beklimmen door de 30 mm diepe antislip-

sporten en glad afgewerkte veiligheidskooi 
•   Eenvoudige installatie, omdat de Kooi-/Gevelladder compleet 

voorgemonteerd wordt aangeleverd (muurbeugels niet 
gemonteerd) 

•  Alle ladders zijn voorzien van 1.10 m sportvrije doorloop
•  Geleverd inclusief muursteunset en excl. 

bevestigingsmateriaal
•  Diverse accessoires verkrijgbaar
•   Indien de Kooi-/Gevelladder als vluchtroute moet worden 

gebruikt geldt specifieke wet- en regelgeving. informeer 
hierover bij altrex

•  Zie ook pagina 136 voor maatwerk Ladders 

KooilADDeR- voorzien van veiligheidskooi

Art.nr. Kooilengte (m) Muurhoogte (m)

202109 1.12 2.33 - 2.61
202110 1.40 2.62 - 2.89
202111 1.68 2.90 - 3.17
202112 1.96 3.18 - 3.45
202113 2.24 3.46 - 3.73
202114 2.52 3.74 - 4.01
202115 2.80 4.02 - 4.29
202116 3.08 4.30 - 4.57
202117 3.36 4.58 - 4.85
202118 3.64 4.86 - 5.13
202119 3.92 5.14 - 5.41
202120 4.20 5.42 - 5.69
202121 4.48 5.70 - 5.97
202122 4.76 5.98 - 6.25
202123 5.04 6.26 - 6.53
202124 5.32 6.54 - 6.81
202125 5.60 6.82 - 7.09
202126 5.88 7.10 - 7.37
202127 6.61 7.38 - 7.65
202128 6.44 7.66 - 7.93
202129 6.72 7.94 - 8.21
202130 7.00 8.22 - 8.49
202131 7.28 8.50 - 8.77
202132 7.56 8.78 - 9.05
202133 7.84 9.06 - 9.33
202134 8.12 9.34 - 9.61
202135 8.40 9.62 - 9.89
202136 8.68   9.90 - 10.00

gevellADDeR- exclusief veiligheidskooi

Art.nr. Muurhoogte (m)

202208 2.06 - 2.33
202209 2.34 - 2.61
202210 2.62 - 2.89
202211 2.90 - 3.17
202212 3.18 - 3.45
202213 3.46 - 3.73
202214 3.74 - 4.01
202215 4.02 - 4.29
202216 4.30 - 4.57
202217 4.58 - 4.85
202218 4.86 - 5.13
202219 5.14 - 5.41
202220 5.42 - 5.69
202221 5.70 - 5.97
202222 5.98 - 6.25
202223 6.26 - 6.53
202224 6.54 - 6.81
202225 6.82 - 7.09

ACCessoiRes

Accessoire Art.nr.

uitstapbeveiliging set 22 cm 202301
uitstaptrede 33 cm 202303
kooiafsluiting aan onderzijde bedienbaar 202304
kooiafsluiting aan bovenzijde bedienbaar 202311
Vloerstrip vast 202305
Vloerstrip verstelbaar 202306
Muursteun set (standaard meegeleverd) 202308
Ophangsteun set 202309


